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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

do przekazania wiernym w niedzielę 16 maja 2021 r 

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że w sobotę 22 maja 2021 r. o godz. 10.00 

ks. abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki udzieli święceń diakonatu 8 alumnom. Natomiast 

w sobotę 29 maja o godz. 10.00 udzieli święceń kapłańskich 6 diakonom. Obie uroczystości 

odbędą się w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. 

(Przyjmujący święcenia, w poprzedzającym je tygodniu, odprawią rekolekcje. Prosimy o modlitwę w ich 

intencji, aby uprosić potrzebne dla nich łaski. Wyrażamy jednocześnie głęboką wdzięczność za modlitwy, ofiary 

duchowe i materialne, przez które wspierane jest Seminarium.) 

2. W najbliższym czasie Towarzystwo Jezusowe rozpocznie świętowanie Jubileuszowego Roku 

Ignacjańskiego, który będzie trwał od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku. Na terenie 

Archidiecezji Łódzkiej wierni będą mogli modlić się przy relikwiach św. Ignacego Loyoli w 

Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Tryb. (7-14.06.2022) i w Sanktuarium 

Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (15-28.06.2022). W tych świątyniach podczas Roku 

Ignacjańskiego będzie można uzyskać odpust zupełny. 

do informacji Księży 

3.  Zgodnie z wcześniejszą decyzją Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Msza Krzyżma zostanie 

odprawiona w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 27 maja 2021 

r. o godz. 12.00. W sposób szczególny zaproszeni są na nią Jubilaci przeżywający 25. i 50. 

rocznicę sakramentu kapłaństwa. Będzie to również okazja do złożenia zaległej jałmużny 

wielkopostnej przeznaczonej w tym roku na Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. 

Przypominamy, że jedynie Księża Dziekani odbierają olej chorych i olej krzyżma. 

4. W dniach 16-24 maja, za zachętą Ojca Świętego, chcemy włączyć się w obchody Tygodnia 

Laudato si’, wieńczącego Specjalny Rok Jubileuszowy. Papież Franciszek w swojej 

encyklice wzywa nas do troski o ziemię i całe Boże stworzenie, a szczególnie o najuboższych, 

którzy cierpią z powodu głębokiego kryzysu ekologicznego. Dlatego pomódlmy się wspólnie 

modlitwą przygotowaną przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska: 

Boże, który nas kochasz, Stwórco nieba i ziemi i wszystkiego co w nich istnieje, stworzyłeś 

nas na swój obraz i uczyniłeś opiekunami całego Twojego stworzenia. Pobłogosławiłeś nas 

światłem słońca, czystością wody i obfitością ziemi, aby życie mogło rozkwitać. Otwórz 

nasze umysły i dotknij naszych serc, abyśmy potrafili dbać o dar Twojego stworzenia. Pomóż 

nam uświadomić sobie, że nasz wspólny dom nie należy tylko do nas, ale także do wszystkich 

stworzeń i wszystkich przyszłych pokoleń i że naszym obowiązkiem jest go dla nich 

zachować. Spraw, abyśmy pomogli każdemu zaspokoić głód i okazali każdą możliwą pomoc. 

Bądź obecny przy potrzebujących w tych trudnych czasach, szczególnie tych 

najbiedniejszych i najbardziej zagrożonych brakiem wsparcia i opieki. Teraz bardziej niż 

kiedykolwiek możemy doświadczyć, że wszyscy jesteśmy ze sobą wzajemnie połączeni i od 

siebie zależni. Uczyń nas zdolnymi, by usłyszeć i odpowiedzieć na krzyk wołanie ziemi  

i krzyk ubogich.  Modlimy się przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 
Ks. Wiesław Kamiński 
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